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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG 

BAN THƯỜNG TRỰC  

 

Số: 06/HD-MTTQ-BTT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

 

An Giang, ngày 19 tháng 02  năm 2020 

HƯỚNG DẪN 

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng,  

xây dựng chính quyền năm 2020 

 

   Thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-MTTW-BTT ngày 15/01/2020 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hướng dẫn công tác Mặt 

trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và Chương trình phối hợp và thống 

nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2020, Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam t ỉnh hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 

tham gia xây dựng, tuyên truyền chính sách, pháp luật; giám sát, phản biện xã 

hội; xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

 1. Mục đích. 

- Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trên 

lĩnh vực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền: tham gia xây dựng, tuyên truyền 

và vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật; thực hiện công tác phòng 

chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện dân chủ; giám sát và phản biện xã hội; đại 

diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.  

- Việc thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền năm 2020 là hành động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Yêu cầu:  

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp triển khai công tác giám sát, 

phản biện xã hội; các cấp Mặt trận đều có nội dung chủ trì giám sát, phản biện 

xã hội, tạo bước chuyển biến rõ nét, đột phá trong giám sát, phản biện xã hội, 

tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được pháp luật quy định;  

- Phân định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp trong thực hiện nội dung 

giám sát, phản biện xã hội; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật... giữa 

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác 

xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, 

phổ biến chính sách, pháp luật  
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1.1. Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt 

công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tập trung góp ý các dự thảo 

Văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; chú trọng các chương trình, dự án luật có liên quan trực tiếp tới 

quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà 

nước, của MTTQ Việt Nam và hệ thống chính trị nhằm hoàn thiện cơ chế, 

chính sách, pháp luật xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy các 

nguồn lực vào mục tiêu phát triển đất nước. 

Ban Thường trưc̣ Ủy ban MTTQ Viêṭ Nam tỉnh phối hợp với Thường trực 

Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan đơn vị liên quan và 

các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức việc góp ý, phản biện vào 

các dự án, dự thảo luật, văn bản dưới luật theo chương trình xây dựng văn bản 

QPPL ở Trung ương như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xử lý vi phạm hành chính... Đồng thời, chủ động tham gia xây dựng các cơ 

chế, chính sách, quy định của cấp ủy, chính quyền ở địa phương có liên quan 

thiết thực đến quyền, lợi ích và đời sống của Nhân dân. 

1.2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới công tác vận 

động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tích cực tham gia công tác hòa giải ở 

cơ sở theo kế hoạch, hướng dẫn của Nhà nước và MTTQ Việt Nam cấp trên. 

Chú trọng phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương và 

các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phân công tuyên 

truyền đến các giới, từng nhóm người dân trên địa bàn dân cư. 

- Phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan là tổ chức thành viên 

HĐPBGDPL cùng cấp có nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến 

pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật hòa giải ở cơ sở; Bộ luật 

Lao động; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); 

Luật đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự... 

Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng cùng cấp lựa chọn nội dung giới 

thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm của Đảng, những nội dung cơ 

bản của các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông 

qua năm 2020 và năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, tập 

trung một số dự án như: Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và 

Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính... Công ước ICCPR, các quy định pháp luật Việt Nam về 

quyền dân sự, chính trị của con người, công dân...  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên 

cùng cấp tổ chức xây dựng mới, duy trì và nhân rộng các mô hình, các Câu lạc 

bộ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư gắn 

với tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh. 
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- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với ngành 

tư pháp hướng dẫn việc tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội 

ngũ hòa giải viên ở cơ sở; thực hiện công tác tập huấn kỹ năng cho đội ngũ hòa 

giải viên ở cơ sở; bảo đảm kinh phí hoạt động; thực hiện công tác kiểm tra, 

giám sát trách nhiệm của MTTQ và cơ quan Nhà nước trong triển khai thực 

hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện Đề án 

“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên 

địa bàn tỉnh  

2. Công tác giám sát, phản biện xã hội. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ 

chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch 

giám sát, phản biện xã hội năm 2020, xác định rõ nội dung Mặt trận chủ trì, từng 

nội dung do 5 tổ chức chính trị - xã hội chủ trì thực hiện. Nội dung, đối tượng, 

hình thức, quy trình hoạt động giám sát và phản biện xã hội thực hiện theo đúng 

quy định tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nghị quyết liên tịch số 

403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 giữa 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện 

xã hội của MTTQ Việt Nam; Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 

của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản 

hướng dẫn có liên quan. 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức tập huấn về kỹ năng giám 

sát, phản biện xã hội, hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng 

đồng cho cán bộ Mặt trận các cấp, Trưởng, phó Ban TTND, GSĐTCCĐ (tỉnh 

có kế hoạch riêng).   

- Thực hiện khảo sát, kiểm tra các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; 

thực hiện công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đối với MTTQ Việt 

Nam cấp huyện, cấp xã trong tỉnh (tỉnh có kế hoạch riêng).  

2.1. Về tổ chức thực hiện giám sát 

- Ở tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức 

giám sát các nội dung: (1) Giám sát kết quả triển khai, thực hiện Quyết định số 

99-QĐ/TW ngày 03/10/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định 124-

QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với các cấp ủy 

Đảng trong tỉnh; (2) Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; (3) Giám 

sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước; (4) Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; (5) Giám sát việc thực hiện Quyết 

định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về 

tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tổ chức giám sát các văn bản của cơ 

quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

Nhân dân mà qua thực tiễn hoạt động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh nhận thấy việc thực hiện còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.  
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- Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp 

xã tiếp tục phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp giám sát việc 

thực hiện trách nhiệm đại biểu dân cử theo quy định của pháp luật và việc thực 

hiện Chương trình hành động đầu nhiệm kỳ của từng đại biểu (cả năm). 

- Cấp huyện, căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương 

và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện đã đề ra 

để xác định việc lựa chọn nội dung, hình thức giám sát cho phù hợp. Năm 

2020, MTTQ Việt Nam các cấp cần chú trọng giám sát công tác cán bộ và việc 

nêu gương, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng 

viên theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII gắn với quy 

định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng… cần chú ý 

tăng cường hình thức giám sát qua nghiên cứu văn bản của các cơ quan có thẩm 

quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. 

- Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện 

công tác giám sát của MTTQ cấp dưới trực tiếp. Trong đó, tập trung quan tâm 

hướng dẫn việc tổ chức bầu Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng, nhiệm kỳ 2020 - 2022; hướng dẫn, chỉ đạo Ban TTND, Ban Giám 

sát đầu tư của cộng đồng xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát trong năm; 

đảm bảo các công trình xây dựng cơ bản kinh phí do Nhân dân đóng góp ở các 

xã trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020 đều được Ban 

Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát.  

2.2. Về tổ chức thực hiện phản biện xã hội  

- Hoạt động phản biện xã hội do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các cấp chủ trì phải có sự tham gia của các tổ chức thành viên của MTTQ 

Việt Nam cùng cấp, các Hội đồng tư vấn, Ban Tư vấn, các chuyên gia trong 

lĩnh vực có liên quan, đồng thời được tiến hành kịp thời, đảm bảo tính khách 

quan, khoa học, xây dựng, phù hợp với các quy định của Đảng, Hiến pháp và 

pháp luật. Việc tổ chức các hoạt động phản biện xã hội có sự phối hợp chặt chẽ 

với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản và các cơ quan có liên quan.  

- Năm 2020, trọng tâm hoạt động phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các cấp trong tỉnh là dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cùng cấp; lựa 

chọn phản biện xã hội dự thảo các đề án, dự án, chính sách, kế hoạch, quy 

hoạch liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương mà đông đảo Nhân 

dân quan tâm.  

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tham gia cùng 

Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân và các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức góp ý, phản biện các dự thảo về chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của Trung ương yêu cầu.  

2.3. Một số vấn đề quan tâm: 

- Sau khi kết thúc các cuộc giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các cấp có văn bản kiến nghị giám sát, phản biện xã hội theo đúng 

quy định gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, phải theo dõi, đôn 

đốc thường xuyên việc giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật và hướng 

dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.  
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- Quan tâm sơ kết đánh giá việc thực hiện các Chương trình phối hơp̣ giữa 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện với HĐND, UBND và 

các cơ quan, đơn vị cùng cấp nhằm tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ nhiệm vụ Mặt 

trận xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội...; thực hiện báo 

cáo định kỳ 6 tháng, năm (hoặc khi có yêu cầu) về kết quả công tác giám sát, 

phản biện xã hội ở địa phương, đơn vị theo đúng biểu mẫu quy định.  

3. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

3.1. Ở tỉnh: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia 

Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC), thực hiện công tác 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC tại các địa phương theo kế hoạch của 

Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống MTTQ Việt Nam về thực hiện 

QCDC ở xã phường thị trấn (theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11); tổ chức 

tập huấn cho cán bộ Mặt trận cơ sở; xây dựng, ban hành và gửi các báo cáo định 

kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC; phối hợp với 

Sở Nội vụ hướng dẫn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm Trưởng ấp, khóm và các thủ 

tục công nhận nhiệm kỳ Trưởng ấp từ 2,5 năm lên 5 năm trên địa bản tỉnh (theo                                           

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Quyết định 

số 03/2013/QĐ-UBND). 

3.2. Cấp huyện, cấp xã:  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp 

huyện, cấp xã tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở cùng 

cấp, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở địa phương; chủ 

động xây dựng kế hoạch để thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; theo dõi, nắm bắt 

tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở theo lĩnh vực được phân công phụ trách; tổ chức 

tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu 

quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng 

đồng; 6 tháng và cuối năm; xây dựng báo cáo gửi Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh về kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban 

Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng kèm theo các số liệu 

cụ thể có liên quan. 

4. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; phối hợp tổng hợp ý kiến, 

kiến nghị của cử tri và Nhân dân  

4.1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục 

phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND 

cùng cấp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội, đại biểu 

HĐND trước và sau kỳ họp và khi có yêu cầu tiếp xúc chuyên đề của đại biểu 

Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo quy điṇh c ủa pháp luật; thực hiện 

nghiêm túc việc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về 

nội dung, chương trình, thời gian địa điểm tiếp xúc; chuẩn bị tốt nội dung, thành 

phần tham gia tiếp xúc, giải đáp kịp thời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân ngay tại 

cuộc tiếp xúc. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã quan tâm 

phân công cán bộ điều hành chương trình các buổi tiếp xúc, có kỹ năng, kinh 

nghiệm, nắm chắc tình hình của địa phương để dẫn dắt, gợi mở cử tri phát biểu 

trọng tâm, sát thực tiễn của địa phương; tham mưu cấp ủy chỉ đạo các tổ chức 
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chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các buổi tiếp 

xúc cử tri và có ý kiến về những vấn đề cần quan tâm, vướng mắc cần tháo gỡ.  

4.2. Phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND cùng cấp 

tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi về cấp trên theo quy định. 

Ngoài việc tổng hơp̣ ý ki ến, kiến nghị của tri tại các điểm tiếp xúc trước và sau 

kỳ họp của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các cấp chủ động nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng và tập hợp 

những vấn đề bức xúc của cử tri và Nhân dân định kỳ hàng tháng, quý tổng hợp 

báo cáo kịp thời đến cấp ủy, HĐND, UBND xem xét, giải quyết và gửi báo cáo 

về cơ quan Mặt trận cấp trên trực tiếp. 

4.3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ 

động phối hợp giám sát việc tham gia tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử; việc 

tiếp nhận, trả lời các ý kiến của cử tri đã kiến nghị tại các kỳ họp. Bên cạnh đó, 

đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp quan tâm nội dung tổng hợp 

kết quả tiếp xúc cử tri (hoặc tình hình bức xúc được Nhân dân phản ánh, kiến 

nghị) phải đảm bảo rõ nội dung, số liệu, địa chỉ; ghi nhận đầy đủ đại biểu 

HĐND tham dự hoặc không tham dự tiếp xúc cử tri…; ngay sau khi kết thúc 

việc tổ chức tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp 

huyện tổng hợp báo cáo gửi kịp thời về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh. 

5. Công tác tiếp công dân và tham gia xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo  

5.1. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Luật khiếu nại, tố cáo và Thông tri 

số 36/TTr-MTTW-BTT ngày 06/5/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 

MTTQ Việt Nam (thay thế Thông tri số 02/TTr-MTTW-BTT ngày 12/02/2015 

của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) quy định, hướng 

dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân. Đổi mới trong công tác tiếp công dân để phù hợp 

với những quy định mới của pháp luật về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của 

MTTQ Việt Nam trong việc tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố 

cáo. Lựa chọn một số vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân để tổ chức 

giám sát và kiến nghị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công 

dân. Chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp Nhân dân ở địa phương, nhất là ở 

những nơi xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; đề xuất các biện 

pháp ổn định, đoàn kết Nhân dân. Kiến nghị tổ chức công khai việc giải quyết và 

kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa bàn dân cư của người đi khiếu nại, tố 

cáo; vận động Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

5.2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm công tác tiếp 

dân theo quy định và tham gia với cơ quan Nhà nước thực hiện tiếp xúc, đối 

thoại công dân; tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện 

quy chế  giữa các cơ quan, tổ chức theo Chương trình phối hợp giám sát và nâng 

cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở số 02/CTPH-MTTQ-

TTCP-BTP-HLG-LĐLS ngày 11/10/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt 

Nam và Liên đoàn luật sư Việt Nam. Giám sát việc thực hiện các quyết định giải 



 7 

quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật do cơ quan nhà nước thẩm quyền 

ban hành.  

5.3. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện định 

kỳ báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, có kèm theo các số liệu cụ thể về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh. 

6. Tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền  

6.1. Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng nội dung cụ thể tham gia xây 

dựng Đảng, nhất là tham gia góp ý vào những dự thảo nghị quyết quan trọng 

của cấp ủy; nắm tình hình Nhân dân, đề xuất biện pháp sát thực để giải quyết 

những vấn đề nóng, bức xúc trong Nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình; phối 

hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt việc đối thoại với Nhân dân, 

nhất là ở những nơi có phát sinh mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền, lợi 

ích của Nhân dân.  

6.2. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 255/KH-MTTQ-BTT ngày 

13/11/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc thực 

hiện Kế hoạch số 537/KH-MTTW-BTT ngày 18/4/2018 và Kế hoạch số 87-

KH/TU ngày 17/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về thực hiện 

Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành hướng 

dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy 

vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 

02/02/2018 của Ban Bí thư về quy định giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ 

chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, 

lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên để thực 

hiện nhiệm vụ giám sát và góp ý. 

6.3. Xây dựng ký kết Chương trình phối hợp giám sát, phản biện xã hội 

của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong tỉnh 

theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khóa 

XII. (theo Chương trình phối hợp số 30/CTPH-MTTW-TCTV ngày 

30/10/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội đã ký kết). 

6.4. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác nắm dư luận Nhân 

dân trong hệ thống MTTQ để tập hợp kịp thời ý kiến Nhân dân; ý kiến từ các 

tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận để nâng cao chất 

lượng ý kiến tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các cấp trong tỉnh. 

6.5. MTTQ các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành 

quy chế, quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức Đảng, 

chính quyền các cấp theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013. 
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7. Thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực 

hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) giai đoạn 

2018-2020 

7.1. Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí năm 2020 (theo Kế hoạch số 190/KH-MTTQ-BTT ngày 

09/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị 

quyết số 24/NQ-MTTW-UB của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc 

ban hành Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020 được ban hành ngày 

22/01/2018) và Kế hoạch số 683/KH-UBND  ngày 01/01/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 861/QĐ-

TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

7.2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sử dụng hiệu quả các kênh thông 

tin, phản ánh về tham nhũng, lãng phí của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, của 

báo chí, cơ quan, tổ chức và cá nhân; xử lý kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố 

cáo, các phản ánh gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Trên cơ sở tiếp 

nhận các thông tin phản ánh, ý kiến về tham nhũng, lãng phí, MTTQ Việt Nam 

các cấp kịp thời kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết; theo dõi, 

giám sát quá trình giải quyết và công khai kết quả giải quyết để Nhân dân biết.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao Ban Dân chủ - 

Pháp luật, Văn phòng và Ban chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu 

Ban Thường trực triển khai thực hiện các nội dung Hướng dẫn công tác xây 

dựng Đảng, chính quyền năm 2020 đạt hiệu quả.  

Bên cạnh đó, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cơ quan, tham 

mưu Ban Thường trực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết, đánh 

giá việc thực hiện các Quy chế, Chương trình phối hợp liên quan đến công tác 

Mặt trận nói chung và hoạt động xây dựng đảng, chính quyền (thuộc Ban 

chuyên môn DC-PL). Cụ thể: Trong năm 2020 sơ kết việc thực thi Luật MTTQ 

Việt Nam năm 2015; sơ kết Quy chế phối hợp số 01/QCPH/TTHĐND,UBND, 

BTTUBMTTQVN về công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang giai đoạn 

2016-2021; Chương trình phối hợp số 03/CTPH-TT-STP-HLG-ĐLS về giám sát 

và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; Quy chế phối 

hợp số 01/QCPH-MTTQ-LHHKHKT ngày 20/01/2015 về công tác giám sát, 

phản biện xã hội giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Ban 

Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang; Chương 

trình phối hợp số: 01/SNV-UBMTTQ, ngày 27/4/2016 giữa Sở Nội vụ và Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  về giám sát tinh thần trách nhiệm, 

thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải 

quyết công việc cho tổ chức, cá nhân và phối hợp điều tra, khảo sát sự hài lòng 

của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020…  
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2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố 

trong tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ và đặc điểm của từng địa phương hướng dẫn triển 

khai nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020 đến xã, phường, 

thị trấn. Trên từng nội dung công tác nêu trên, xây dựng chương trình, kế hoạch 

cụ thể, phân công cán bộ chủ trì, phụ trách hoặc phối hợp.  

3. Trên cơ sở nội dung Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng 

Đảng, chính quyền năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

đề nghị các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh có kế hoạch hướng dẫn 

trong hệ thống tổ chức, đơn vị lựa chọn nội dung phối hợp với MTTQ cùng cấp 

thực hiện vừa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ vừa đảm bảo quy định của pháp 

luật và điều lệ quy định.  

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.  

Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận ở tỉnh và MTTQ Việt Nam các 

cấp trong tỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo như sau: 

- Gửi Báo cáo 6 tháng về công tác giám sát  trước ngày 10/5/2020, Báo cáo 

cả năm trước ngày 10/10/2020 để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh gửi về cấp ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân và MTTQ cấp trên. 

- Gửi Báo cáo 6 tháng về kết quả thực hiện công tác Mặt trận tham gia xây 

dựng Đảng, chính quyền trước ngày 15/5/2020, Báo cáo cả năm trước ngày 

15/11/2020 . 

(Lưu ý: Tất cả các nội dung báo cáo đều phải có biểu mẫu số liệu đính 

kèm). 

Các báo cáo gửi về Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam tỉnh địa chỉ 

số 21, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình thành phố Long Xuyên qua Ban Dân 

chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, địa chỉ Email: 

nttthoa@angiang.gov.vn;  

 Trên đây là nội dung công tác trọng tâm về Mặt trận tham gia xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020, đề nghị các tổ chức thành viên MTTQ 

Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyêṇ , thị xã , 

thành phố trong tỉnh quan tâm thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:                                 

- BTT UBTWMTTQVN; 

- Ban DC-PL. UBTWMTTQVN; 

- Ban Công tác phía Nam; 

- VP TU, HĐND,UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- BTT UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Ban chủ nhiệm HĐTV DC-PL UBMTTQ tỉnh; 

- BTT UBMTTQVN huyện, thị xã, thành phố;  

- Lưu: VT, Ban DC-PL .  

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Lĩnh 
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PHỤ LỤC 

Tổng hợp các biểu mẫu, đề cương báo cáo  

(đính kèm Hướng dẫn số 06/HD-MTTQ-BTT ngày 20/02/2020 của  

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hướng dẫn công tác Mặt trận 

tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền năm 2020) 

 

STT NỘI DUNG Mẫu  

Phụ lục số liệu 

Mẫu  

Đề cương BC 

1 Phụ lục số liệu công tác tuyên truyền 

PBGD Pháp luật 

Mẫu số 01  

2 Phụ lục số liệu Công tác Hòa giải ở 

cơ sở 

Mẫu số 02  

3 Phụ lục số liệu Giám sát 6 tháng, năm Mẫu số 3a  

4 Phụ lục số liệu PBXH 6 tháng, năm Mẫu số 3b  

5 Phụ lục số liệu Thanh tra nhân dân 6 

tháng, năm 

Mẫu số 4a  

6 Phụ lục số liệu GSĐTCCĐ 6 tháng, 

năm 

Mẫu số 4b  

7 Đề cương báo cáo tổng hợp kết quả 

tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp 

HĐND (áp dụng cho ĐBQH tiếp xúc 

cử tri nhưng ND tổng hợp ý kiến cử 

tri thuộc thẩm quyền TW) 

 Mẫu số 5 

8 Phụ lục số liệu công tác tiếp dân xử lý 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công 

dân 

Mẫu số 6  

9 Đề cương báo cáo giám sát, phản biện 

xã hội 6 tháng,  năm 

 Mấu số 7 

10 Đề cương báo cáo kết quả hoạt động 

TTND, GSĐTCCĐ 6 tháng, năm 

 Mẫu số 8 
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